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Prefaţă
Stimate cititor,
Planificarea activităţilor de inspecţie este o cerinţă
cheie a Recomandărilor europene privind criteriile
minime pentru inspecţiile de mediu. Planificarea
încearcă să definească şi să explice în prealabil, cât
de exact posibil, munca pe care o vom desfăşura
într-un mod eficient, transparent şi responsabil.
Ghidul de faţă a fost realizat pentru a sprijini
autorităţilor de inspecţie să ducă la capăt această
sarcină dificilă. Ajută să se pună problemele
corecte şi sugerează moduri prin care se pot găsi
răspunsurile corecte. Sper sincer ca acest ghid să
fie un instrument util care să ajute autorităţile de
inspecţie să îşi organizeze mai bine planificarea.
Ghidul a fost realizat ca o continuare a celui anterior, aprofundând mai mult
decât proiectul IMPEL “Să facem lucrurile corect I”. Totuşi, predarea acestui
ghid un este suficiente. Autorităţile de inspecţie vor trebui să sprijine
utilizarea lui. De aceea, mă angajez să ofer sprijinul meu în legătură cu
munca viitoare pe care o presupune promovarea aplicării practice a
ghidului.
Dl. Gerard Wolters
Inspector General
Inspectoratul pentru locuinţe, amenajare teritorială şi mediu din Olanda

Rezumat
Având în vedere Recomandarea privind criteriile minime pentru inspecţiile
de mediu (RMCEI), toate activităţile de inspecţie ar trebui să fie planificate
în prealabil. Specialiştii au exprimat nevoia unei orientări care să îi ajute la
implementarea criteriilor minime de planificare în RMCEI (Recomandarea
privind criteriile minime pentru inspecţiile de mediu). Ghidul de faţă a fost
realizat cu acest scop. Ghidul are ca punct de plecare Ciclul de Inspecţie de
Mediu care constă în următorii şapte paşi:
1. Descrierea contextului
2. Stabilirea priorităţilor
3. Definirea obiectivelor şi a strategiilor
4. Planificarea şi evaluarea
5. Cadrul de execuţie
6. Executarea şi informarea
7. Monitorizarea executării
Primii patru paşi formează Ciclul de Planificare. După planul de Planificare
urmează planul de inspecţie. Pentru a redacta planul de inspecţie,
autorităţile trebuie să identifice, mai întâi, activităţile relevante care trebuie
prezentate în planul de inspecţie şi să strângă informaţii referitoare la
aceste activităţi. Cu aceste informaţii, autorităţile de inspecţie pot face o
evaluare a riscurilor activităţilor identificate şi pot să atribuie priorităţi
pentru aceste activităţi. Criteriile specifice care trebuie avute în vedere
atunci când se stabilesc priorităţile sunt: impactul asupra mediului,
documente de conformitate, obligaţii legale de inspecţie, politici (naţionale)
şi obiective, şi resurse disponibile. Priorităţile indică activităţile cărora
trebuie să li se acorde mai multă atenţie. Următorul pas este definirea
obiectivelor şi a scopurilor (măsurabile) ale inspecţiei pentru activităţile care
vor fi inspectate şi să se aleagă cea mai bună strategie pentru a obţine
aceste obiective.
Toţi aceşti paşi contribuie la planul de inspecţie. Planul de inspecţie indică,
în mod clar, perioada de timp şi zona inclusă. Planul de inspecţie conturează
contextul în care autorităţile de inspecţie îşi vor desfăşura aceste inspecţii.
Descrie rolul şi obiectivele autorităţii de inspecţie, sarcinile statutare şi
obligaţiile privind inspecţia şi politicile naţionale de implementare. Un plan
de inspecţie oferă o viziune a priorităţilor care i-au fost atribuite şi explică
cum şi pentru ce au fost stabilite acestea. De asemenea planul oferă
informaţii generale despre obiectivele inspecţiilor, strategiile, procedurile şi
propriile activităţi de inspecţie planificate. Programul de inspecţie prezintă
ce se va face, unde, când şi de către cine vor fi realizate diferitele tipuri de
activităţi de inspecţie. Planul şi programul de inspecţie trebuie să fie
analizate, iar, când este cazul, trebuie să fie revizuite periodic.
Etapele planului se prezintă în acest ghid la început în formă generală, în
capitolul 3, iar în capitolul 4 sunt prezentate mai multe detalii.

1 Introducere
1.1 SCURT ISTORIC
În 2001, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Recomandarea
privind criteriile minime pentru inspecţiile de mediu (RMCEI). Scopul RMCEI
este de a întări şi de a contribui la o implementare şi aplicare mai
corespunzătoare a legislaţiei comunitare de mediu în toate statele membre.
RMCEI stabileşte linii directoare pentru inspecţiile de mediu a instalaţiilor, a
altor întreprinderi şi centre ale căror emisii în aer, scurgeri sau eliminări sau
recuperări de deşeuri sunt supuse autorizării, permiselor sau cererii de
licenţe conform legislaţiei comunitare („Instalaţii controlate”).
Toate autorităţile de mediu din statele membre vor trebui să aplice aceste
linii directoare.
Lor le revine, printre alte criterii minime, să stabilească şi să evalueze
planurile pentru inspecţiile de mediu. De la adoptarea RMCEI, experţii din
IMPEL au discutat în diferite ocazii cum să implementeze aceste criterii de
planificare în RMCEI.
În 2006, Olanda (Inspectoratul VROM) a condus un Program Comparativ
IMPEL „Să facem lucrurile corecte!” 1 . Unul dintre principalele obiective ale
acestui proiect era să se examineze cum stabilesc autorităţile de inspecţie
priorităţile în legătură cu sarcinile şi activităţile lor, fiind unul dintre paşii
cheie în planurile de inspecţie.
O recomandare importantă a proiectului a fost să se realizeze un ghid
practic de planificare a inspecţiilor de mediu care trebuia să fie suficient de
flexibil pentru a putea fi adaptat diferitelor necesităţi ale autorităţilor de
inspecţie din ţările membre IMPEL şi, în acelaşi timp, trebuia să le
pregătească conform cerinţelor RMCEI.
Această recomandare a proiectului a fost implementată într-un proiect
succesiv, „Să facem lucrurile corect II”, din nou condus de Olanda în
cooperare cu Germania, Ungaria, Irlanda, Polonia, Spania şi Suedia.
Proiectul s-a desfăşurat în 2007. Grupul de analiză pentru acest proiect s-a
întrunit de patru ori. În mai, autorităţile de inspecţie olandeze au organizat
un workshop. În septembrie s-a discutat un ciornă a raportului într-un
seminar internaţional de lucru, la Frankfurt. Grupul IMPEL 1 a evaluat şi a
aprobat varianta finală în octombrie.
Obiectivul ghidului este să-i ajute pe cei specializaţi să răspundă la
problemele de bază cu care trebuie să lucreze autorităţile de inspecţie când
se stabileşte un plan de inspecţie. Aceste chestiuni sunt reprezentate în
următoarea figură:

1

http://ec.europa.eu/environment/impel/comparison.htm#dutch

INSPECŢII DE MEDIU
Ce trebuie să facem?

Ce considerăm a fi mai
important?

Ce dorim să obţinem,
cum şi când?

Plan de
inspecţie

Figura 1

Cu alte cuvinte, acest ghid descrie paşii care conduc la realizarea unui plan
de inspecţie: definirea sferei de aplicare a inspecţiilor ce vor fi tratate în
plan, desemnarea priorităţilor din cadrul acestor inspecţii, hotărând ce
obiective trebuie să atingă aceste inspecţii prioritizate şi, în funcţie de
resursele disponibile, cum şi când trebuie să se realizeze inspecţiile pentru a
atinge aceste rezultate.
Atunci când s-a scris ghidul, obiectivul a fost să fie făcut suficient de flexibil
încât să ia în calcul necesităţile diferitelor State Membre şi necesităţile
nivelurilor naţionale, regionale şi locale. În vreme ce la nivel naţional şi
regional, toţi paşii din ghid pot avea aceeaşi importanţă, la nivel local există
anumite aspecte ale ciclului de planificare se poate să nu se aplice. Totuşi,
trebuie menţionat că, cu cât mai puţine resurse are inspectoratul, cu atât
mai mare importanţă are stabilirea priorităţilor şi definirea strategiilor.

1.2 STRUCTURA ACESTUI GHID
Acest ghid începe cu un nivel general şi, treptat, devine din ce în ce mai
specific.
Capitolul 2 face un rezumat al conţinutului criteriilor de planificare conform
RMCEI actuală. De asemenea, menţionează că planificarea inspecţiilor
RMCEI ar trebui considerată ca o serie de paşi succesivi care, împreună,
formează ciclul inspecţiei de mediu.
Capitolul 3 începe cu o introducere în Ciclul de Inspecţie de mediu urmat de
o descriere mai detaliată a fiecărui pas.
În cele din urmă, capitolul 4 insistă în detaliu pe paşii de planificare din
cadrul ciclului de inspecţie de mediu, reprezentând ceea ce se numeşte
„ciclul de planificare”.
Pentru majoritatea etapelor de planificare există disponibile bune practici.
Se pot găsi pe pagina web: http://www.infomil.nl/rmcei. Această informaţie
se actualizează în mod regulat.
Harta de pe pagina următoare te va ajuta să navighezi prin document. Dacă
foloseşti acest document electronic, poţi face click pe căsuţele de pe harta
de navigare pentru a merge direct la diferitele secţiuni. La începutul fiecărei
Înapoi la harta de navigare

secţiuni vei găsi acest link: harta de navigare.

- ce te va duce înapoi la

Pentru a înţelege bine ciclul de planificare, te sfătuim să citeşti cel puţin
capitolele 3 şi 4.

1.3. NAVIGARE
― Nivel de detaliere →
Capitolul 2
RMCEI

Capitolul 3
Ciclul de inspecţie de mediu
Introducere

Capitolul 4
Ciclul de planificare
Introducere
Identificarea sferei de
aplicare

1a. Descrierea contextului
Culegerea de informaţii
Evaluarea riscurilor
1b. Stabilirea priorităţilor
1. Planificare

Ranking, clasificare şi
priorităţi
Obiective şi scopuri
măsurabile
1c. Definirea obiectivelor şi
strategiilor

Strategii
Plan de inspecţie

1d. Planificare şi evaluare
Analiză şi revizuire

2. Cadrul de execuţie
2. Executare
3. Executare şi informare
3. Informare

4. Evaluare

4. Monitorizarea executării

2

Criterii minime de planificare în RMCEI

Ciclul de inspecţie de mediu, după cum se va explica în capitolul 3, îşi
găseşte fundamentul în recomandarea Uniunii Europene privind criteriile
minime pentru inspecţia de mediu (RMCEI). În acest capitol se prezintă un
mic rezumat al recomandării.

2.1 CONŢINUTUL CRITERIILOR MINIME DE PLANIFICARE
Conform RMCEI, toate activităţile de inspecţie vor trebui să fie planificate în
prealabil, prin planuri de inspecţie care să acopere întreg teritoriul statelor
membre şi toate instalaţiile controlate.
Planurile vor trebui să se bazeze pe cerinţele legale ale Comunităţii
Europene, conform cu un registru al instalaţiilor controlate, o evaluare
generală a temelor de mediu cele mai importante din zonă şi o evaluare
generală a stării de conformitate a instalaţiilor controlate. Planurile vor
trebui să ţină cont de riscurile şi impacturile asupra mediului ale instalaţiilor
şi de orice informaţie relevantă disponibilă referitoare la instalaţiile
controlate, cum ar fi rapoartele operatorilor, date proprii de monitorizare,
informaţiile de la auditul de mediu şi rezultatele inspecţiilor anterioare.
Minim, fiecare inspecţie va trebui:
•

să definească zona geografică pe care o va acoperi, care poate fi tot
sau o parte din teritoriul unui stat membru;

•

să acopere o perioadă de timp definită, de pildă un an;

•

să includă prevederi specifice pentru revizuirea ei;

•

să identifice amplasamentele specifice sau tipurile de instalaţii
controlate luate în considerare;

•

să recomande programele pentru inspecţiile de rutină, luând în calcul
riscurile de mediu; aceste programe vor trebui să includă, unde este
cazul, frecvenţa vizitelor la amplasamente pentru anumite tipuri sau
pentru instalaţii controlate specifice;

•

să prevadă o coordonare între diferite autorităţi de inspecţie, unde
este cazul.

Planurile de inspecţie vor trebui să fie disponibile publicului, conform
Directivei „Aarhus” (Directiva referitoare la accesul publicului la informaţia
de mediu).
Proiectul anterior, „Să facem lucrurile corect” arată faptul că experţii găsesc
utile criteriile minime pentru planificare în RMCEI. Totuşi, au observat că
sunt recomandabile unele îmbunătăţiri, inclusiv revizuirea RMCEI şi / sau un
ghid mai bun.

În special, experţii au exprimat necesitatea de:
•

a se accentua pe faptul că autorităţile de mediu lucrează într-un
context determinat de multe teme adiţionale legislaţiei europene;

•

să se facă distincţia mai clară între nivelul (strategic) de stabilire a
priorităţilor şi nivelul (operaţional) de planificare a muncii actuale;

•

să descrie cu o mai mare claritate cum ar trebui desemnate
priorităţile, subliniind faptul că sunt diferite criterii pentru
determinarea priorităţilor şi că acestea trebuie să fie evaluate
corespunzător şi transparent, prin strângerea de informaţii şi folosind
o abordare sistematică;

•

să acorde o mai mare atenţie stabilirii de obiective pentru inspecţii şi
să definească indicatorii de îndeplinire.

Ghidul de faţă are ca obiectiv clarificarea acestor teme.
A se avea în vedere faptul că acest ghid are scopul de a ajuta la
implementarea RMCEI actuale (2001). În prezent, RMCEI este evaluată
(2007-2008). Ghidul s-a realizat în paralel cu proiectul „Intrări IMPEL pentru
o mai bună dezvoltare a RMCEI”. În acelaşi timp, s-a realizat şi inclus în
raportul acelui proiect o propunere pentru corectarea punctului IV din
RMCEI. În cazul în care RMCEI a fi corectată mai mult, ghidul va fi
actualizat.
1. Planificare
•

4. Evaluare
• Informarea
Comisiei
Europene
• Evaluarea
Planului de
inspecţie

Plan de inspecţie

2.
•
•
•

3. Informare
• Informaţii din
vizitele la instalaţii
• Păstrarea de
înregistrări
Figura 2

Execuţie
Inspecţii de rutină
Inspecţii extraordinare
Cercetări
o Accidente
o Incidente
o Apariţia de
neconformităţi

2.2 PLANIFICAREA CA PAS ÎN CADRUL PROCESULUI DE INSPECŢIE
Este important de avut în vedere că planificarea nu este o activitate izolată.
Este intim legată de alte activităţi, aşa cum o arată în mod clar RMCEI.
Temele pe care le abordează RMCEI se pot grupa în următoarele paragrafe:
-

planificare: stabilirea de planuri pentru inspecţiile de mediu;

-

execuţie: realizarea de inspecţii şi cercetări ale accidentelor,
incidentelor şi cazurilor de neconformităţi

-

informare: informaţii din inspecţii, accidente şi incidente şi
stocarea datelor de la inspecţii

-

evaluare: evaluarea implementării planurilor de inspecţie
pentru scopuri interne şi informarea Comisiei Europene sau a
unor terţe părţi.

Activităţile descrise în aceste paragrafe sunt conforme cu cei patru paşi
succesivi din RMCEI. A se vedea figura 2.
Paşii succesivi din recomandare, din figura 2, formează ciclul de inspecţie de
mediu. Acest ciclu se modifică şi se îmbunătăţeşte în capitolul 3. Capitolul 3
analizează mai detaliat elementele ciclului. De asemenea, introduce un nou
ciclu, ciclul de planificare, care e parte din ciclul de inspecţie de mediu.

3 Ciclul de inspecţie de mediu
3.1 INTRODUCERE
Când privim mai îndeaproape ciclul de inspecţie de mediu, ne dăm seama că
procesul este mai complicat şi că este folositor să se facă o nouă distincţie
ce are ca rezultat următorii şapte paşi:
1. Descrierea contextului
2. Stabilirea priorităţilor
3. Definirea obiectivelor şi strategiilor
4. Planificarea şi evaluarea
Şi
5. Cadrul de execuţie
6. Executarea şi informarea
7. Monitorizarea executării
Paşii 1, 2, 3 şi 4 formează procesul de planificare, care este un proces ciclic,
dat fiind faptul că revizuirea planului de planificare poate determina
elaborarea unui nou plan de inspecţie sau modificarea celui existent.
Paşii 5, 6 şi 7 au loc după ce planul de inspecţie s-a finalizat. Aceştia
reprezintă intrarea spre revizuirea planului de inspecţie. Împreună cu pasul
4, formează de asemenea un ciclu. Figura 3 uneşte aceste două cicluri.

1. Planificare

1b. Stabilirea de priorităţi
• Evaluarea riscurilor
• Ranking şi clasificare
• Resurse

1c. Definirea obiectivelor
şi strategiilor
•
•
•

Obiective şi scopuri
măsurabile
Strategii de inspecţie
pentru a asigura
conformitatea
Strategii de
comunicare

1a. Descrierea
contextului
• Identificarea sferei de
aplicare
• Strângerea de
informaţii

1d. Planificare şi evaluare
• Condiţii economice, umane şi de
organizare
• Plan de inspecţie (inclusiv
programul de inspecţie)
• Evaluare şi revizuire

4.
•
•
•

Monitorizarea desfăşurării
Asigurarea calităţii
Monitorizarea
Contabilizarea efortului, rezultatelor
desfăşurării
• Comparaţii şi audit
• Informaţii externe

3.
•
•
•

2. Cadru de execuţie
• Protocoale şi instrucţiuni de
lucru
• Protocoale de comunicare
• Gestiunea şi schimbul de
informaţie
• Echipamente şi alte resurse

Executare şi informare
Inspecţii de rutină
Inspecţii extraordinare
Cercetări
o Accidente
o Incidente
o Apariţia de neconformităţi
• Informare
• Schimb de informaţii cu organizaţii colege

Figura 3

Primul pas în acest proces ciclic este „Descrierea contextului” (căsuţa 1a în
figura 3). În acest caz, autoritatea de inspecţie analizează, printre altele,
sarcinile sale statutare. Această parte stabileşte mediul de aplicare a
planului de inspecţie. Pe lângă identificarea mediului de aplicare, este
necesar să se strângă informaţii pentru realizarea unei evaluări de risc.
Al doilea pas este „Stabilirea de priorităţi” (a se vedea căsuţa 1b din figura
3). Acest pas începe cu o evaluare a riscurilor. Evaluarea riscurilor se va
concretiza printr-o listă cu instalaţiile sau activităţile clasificate şi
prioritizate. În acest pas, de asemenea, se stabilesc priorităţile. Cu alte
cuvinte, ceea ce va primi atenţia necesară (şi câtă) şi ce nu o va primi.
Ieşirea din acest pas, lista cu priorităţi (pentru o perioadă determinată de
timp) este intrarea în pasul următor.
Al treilea pas este „Definirea obiectivelor şi strategiilor” (căsuţa 1c din figura
3). În cadrul acestui pas, autoritatea de inspecţie identifică scopuri şi
obiective. Aceste obiective şi scopuri se pot prezenta cantitativ şi / sau
calitativ. Când este clar ceea ce dorim să obţinem, putem defini sau
modifica strategiile de inspecţie cu scopul de a atinge aceste scopuri şi
obiective. Ieşirea din acest pas, obiectivele, scopurile măsurabile şi
strategiile de inspecţie, vor fi parte din intrarea în pasul următor.
Al patrulea pas este „Planificarea şi evaluarea” (căsuţa 1d din figura 3). În
cadrul acestui pas, se desfăşoară planul de inspecţie. Planul de inspecţie
cuprinde o perioadă de timp definită şi descrie şi explică măsurile adoptate
în căsuţele 1a, 1b şi 1c. Parte din planul de inspecţie este un program de
inspecţie. Programul de inspecţie ar putea fi o anexă a planului de inspecţie
sau un document separat menţionat în planul de inspecţie.
Al cincilea pas este „Cadrul de execuţie” (căsuţa 2 din figura 3). Înainte de a
putea fi realizate inspecţiile, trebuie să ne asigurăm că se respectă toate
condiţiile necesare. Procedurile şi instrucţiunile de lucru corespunzătoare,
atribuţiile şi competenţele şi echipamentul trebuie să fie pregătite.
Al şaselea pas este „Executarea şi informarea” (căsuţa 3 din figura 3). În
cadrul acestui pas, s-a realizat inspecţia. Aici s-au realizat inspecţiile de
rutină şi extraordinare şi s-au scris rapoartele referitoare la rezultate.
Datele referitoare la inspecţiile realizate, rezultatele şi monitorizarea lor
trebuie stocate într-o bază de date accesibilă.
Etapa a şaptea a procesului este „Monitorizarea executării” (căsuţa 4 din
figura 3). Pentru a ne asigura de atingerea obiectivelor şi scopurilor noastre,
trebuie să controlăm rezultatele (s-au realizat activităţile prevăzute?) şi
rezultatele (care au fost efectele activităţilor noastre?). Această informaţie
se va utiliza pentru revizuirea planurilor şi pentru prezentarea de rapoarte
diferitelor părţi interesate, de pildă ministrul responsabil, parlamentul,
publicul, în general, Comisia Europeană, etc.

De la pasul de „Monitorizare a executării” revenim la pasul de „Planificare şi
evaluare” (cadrul 1d). Planul de inspecţie (inclusiv programul de inspecţie)
va fi analizat şi probabil revizuit, bazându-ne pe rezultatele monitorizării dar
şi pe modificările posibile aduse căsuţei 1a (Descrierea contextului).
În următoarele 7 secţiuni, se va elabora mai detaliat ceea ce s-a descris
anterior.

3.2 DESCRIEREA CONTEXTULUI (CĂSUŢA 1a)
Descrierea contextului este un prim pas al abordării sistematice pentru
planificarea inspecţiilor şi o informaţie necesară pentru identificarea şi
analizarea riscurilor. Un inventar complet al contextului în care trebuie să
acţioneze autoritatea este vital pentru definirea activităţilor sale şi stabileşte
mediul de aplicare al planului de inspecţie. Acest mediu este, în mod
normal, identificat prin elemente generale, cum ar fi misiunea şi obiectivele
autorităţii şi, în special, sarcinile sale statutare şi competenţele sale. Este
important să se aibă în vedere faptul că autoritatea de inspecţie, de
asemenea, este obligată de politici naţionale, regionale sau local ce sunt
stabilite de alţii. Pe lângă asta, este posibil ca inspecţia să ia în calcul
părerile particulare exprimate de opinia publică, organizaţii nonguvernamentale, industrie sau alte părţi interesate. La un nivel mai detaliat,
se pot strânge informaţii despre firmele şi instalaţiile ce cad în competenţa
autorităţii în chestiune, inclusiv date despre impactul asupra mediului;
situaţia autorizărilor, starea de conformitate etc. Parte din această
informaţie se obţine prin activităţi de inspecţie (căsuţa 3). Aceste date sunt,
de asemenea, evaluate în procesul de monitorizare a executării. Datele
strânse în cadrul acestui pas se utilizează pentru a duce la bun sfârşit un
proces de evaluare a riscurilor, aşa cum se schiţează în pasul următor.
Intrări:
Legislaţia şi reglementările pertinente, obligaţiile legale pentru
inspecţie, politici guvernamentale şi de mediu, evaluări de mediu şi altele,
rapoarte de gestiune, rapoarte de inspecţie, reclamaţii, date din monitorizarea
execuţiei (căsuţa 4).
Ieşiri:

Date din analiza riscurilor.

3.3 STABILIREA PRIORITĂŢILOR (CĂSUŢA 1b)
Stabilirea de priorităţi începe cu o analiză a riscurilor. Riscul trebuie să fie
înţeles aici într-un sens larg: include orice factor pe care autoritatea de
inspecţie vrea să îl ia în calcul când se desemnează priorităţi.
Resursele limitate, pe de o parte, şi multitudinea şi varietatea sarcinilor 2
statutare, pe de altă parte, fac necesară stabilirea unor priorităţi clare.
Priorităţile se stabilesc folosind rezultatele analizei riscurilor care pot fi
strânse pe o listă sau pot fi o viziune generală asupra tuturor instalaţiilor şi
activităţilor identificate / selecţionate şi riscurile lor respective. Aceste
instalaţii şi activităţi pot fi clasificate pe baza riscurilor evaluate, de pildă, în
„risc înalt”, „risc mediu” şi „risc scăzut”. Pe lângă acestea, abordarea
inspecţiei poate să difere pentru fiecare nivel: nivelul cel mai înalt de risc se
va bucura de cea mai multă atenţie din partea autorităţii de inspecţie. Drept
consecinţă a abordării inspecţiei se determină şi cererea de resurse
disponibile şi, de aceea, este foarte importantă pentru planul de inspecţie şi
programul de inspecţie.
Evaluarea riscurilor se poate realiza la niveluri diferite. A se vedea figura 4.
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Figura 4

O autoritate de inspecţie cu o mare varietate de sarcini asumate trebuie, în
primul rând, să realizeze o analiză a riscurilor „la nivel abstract” (de pildă,
inspecţii ale instalaţiilor IPPC, de exploatări forestiere ilegale sau de
amenajare teritorială). Aceasta se va numi o evaluare „generală” de riscuri.
Cu toate acestea, o unitate din cadrul autorităţii de inspecţie ce se ocupă de
probleme specifice (de pildă, de instalaţiile IPPC) şi care nu are alte sarcini
poate face doar o evaluare de risc la nivel detaliat (evaluare „specifică” de
risc). Cu alte cuvinte, diferitele procese de evaluare a riscurilor se realizeze
la nivel diferit de detaliere de către acelaşi personal sau de către un
personal diferit. Deşi criteriile de risc pot fi diferite în cazul diferitelor
evaluări de risc, metoda trebuie să fie aceeaşi. Autoritatea de inspecţie
poate consulta terţe părţi atunci când face o evaluare a riscurilor.
Consultările autorităţilor pot crea ocazia de a împărtăşi date cu alte
autorităţi de inspecţie, să unească evaluări de risc etc.
De asemenea, este posibilă combinarea evaluărilor de risc. A se vedea
figura 5. În acest punct, realizarea unei evaluări de risc specifice

perfecţionează rezultatele unei evaluări mai generale. De pildă, în evaluarea
de risc generală priorităţile s-au stabilit între diferitele sarcini statutare, cum
ar fi inspecţiile instalaţiilor IPPC, instalaţiilor SEVESO, cerinţele legale pentru
protejarea naturii, transportul de deşeuri etc. Rezultatul evaluării de risc îl
reprezintă un punctaj al riscului pentru fiecare sarcină, ceea ce poate fi
folosit ca orientare pentru alocarea timpului de inspecţie disponibil. Acest
rezultat este intrarea pentru analiza de risc specifică.

De pildă, aici s-a realizat o evaluare de risc pentru fiecare instalaţie IPPC şi
fiecare primeşte un punctaj de risc. Din nou, trebuie să se aloce instalaţiilor
un timp pentru inspecţie.
Rezultatul oricărei metode dintre acestea este că autoritatea de inspecţie,
printr-un proces clar şi sistematic, va putea desemna resursele necesare
pentru sarcinile generale şi, de asemenea, pentru lucrări specifice în cadrul
sarcinilor generale.
Această stabilire a priorităţilor dă posibilitatea autorităţii de inspecţie de a
explica căror categorii de instalaţii şi căror activităţi va acorda atenţie şi în
ce măsură. Aceste priorităţi şi strategiile lor de inspecţie corespunzătoare se
pot comunica părţilor interesate şi grupurilor relevante. Aici, autoritatea de
inspecţie clarifică diferenţele între resursele disponibile şi cele de care au
nevoie. În acest fel, autoritatea de inspecţie asigură transparenţa procesului
de prioritizare a muncii.

Intrări:

Date pentru evaluarea riscurilor.

Ieşiri:

Priorităţile desemnate.

3.4 DEFINIREA OBIECTIVELOR ŞI A STRATEGIILOR (CĂSUŢA 1c)
Bazându-se pe priorităţi, autoritatea de inspecţie stabileşte obiective şi
scopuri. Ieşirile şi rezultatele trebuie să fie monitorizate pentru a stabili
dacă aceste obiective şi scopuri se pot îndeplini. În general, acest lucru se
face folosind indicatorii de desfăşurare. Unele exemple de indicatori de
rezultate ce ar putea fi utile sunt:
-

cantitatea de incidente şi plângeri apărute;

-

nivelul de conformitate;

-

respectarea obiectivelor de reducere a anumitor factori
poluatori şi a anumitor riscuri în amplasamentele reglementate
sau controlate de către autoritatea de inspecţie;

-

îmbunătăţirea calităţii apei, aerului, solului, prin acţiuni de
inspecţie şi / sau cooperare cu alte autorităţi.

Autoritatea de inspecţie îşi poate lega obiectivele de anumite strategii de
inspecţie pentru a asigura că obiectivele pot fi atinse într-un mod efectiv şi
eficient, fără să apară sarcini în plus pentru companie şi autoritate. În plus,
se pot adopta şi utiliza anumite strategii de comunicare pentru schimbul
intern de informaţie cu alte autorităţi competente.
Teme ce pot fi tratate:
-

cooperarea şi schimbul de informaţie între organizaţiile de
inspecţie şi alte autorităţi;

-

forma şi caracterul inspecţiei;

-

efectul comportamentului operatorului în legătură cu frecvenţa
inspecţiei;

-

calea administrativă şi / sau penală de urmat în caz de
neconformitate, ce trebuie să fie fermă, justă şi neechivocă.

Termenul de strategie în documentul de faţă se referă la calea prin care se
ating obiectivele.

Intrare:

Priorităţi desemnate.

Ieşire:
Obiective şi scopuri măsurabile şi strategii de inspecţie şi
comunicare.

3.5 PLANIFICAREA ŞI EVALUAREA (CĂSUŢA 1d)
Bazându-se pe paşii anteriori (1a, 1b y 1c), autoritatea de inspecţie trebuie
să elaboreze un plan şi un program de inspecţie. Prin plan de inspecţie se
poate înţelege un plan strategic care nu conţine informaţii operaţionale (de
pildă, nu includea nume de instalaţii sau inspecţiile planificate şi tipul /
datele planificate).
Un plan de inspecţie descrie:
•

obiectivele pe care vrea să le atingă autoritatea de inspecţie, în
funcţie de misiunea şi sarcinile sale;

•

politica şi condiţiile de mediu, legale, de organizare, financiare şi alte
lucruri relevante referitor la locul unde autoritatea va face inspecţia;

•

strategiile pe care le adoptă autoritatea de inspecţie pentru a realiza
activităţile sale de inspecţie;

•

cum se stabilesc priorităţile legate de activităţile de inspecţie, având
în vedere aceste obiective, condiţii şi strategii;

•

propriile priorităţi.

Publicul, în general, are dreptul de a şti ceea ce a planificat autoritatea de
inspecţie pe o perioadă determinată (ar trebui să fie transparentă) şi planul
ar trebui să fie la dispoziţia publicului. Totuşi, autoritatea de inspecţie poate
alege să nu facă publică o parte din plan (de pildă, programul de inspecţie).
Acest lucru se întâmplă din cauză că se efectuează inspecţii şi controale
neanunţate ce trebuie să se facă fără notificare pentru a fi eficiente.
Planul de inspecţie se va utiliza pentru elaborarea unui program de
inspecţie. Acest program ar trebui să includă informaţii precum nume de
instalaţii, date, tipuri de inspecţii, inspectori desemnaţi etc.
Atunci când se elaborează planul şi programul de inspecţie, este necesar să
se ia în considerare circumstanţele omeneşti, economice şi de organizare.
Planul şi programul ar trebui să fie în consonanţă cu resursele şi bugetul
disponibil şi cu structura organizaţiei.
Analiza şi revizuirea planului de inspecţie fac, de asemenea, parte din
această etapă. Când continuăm procesul, după etapa de „Monitorizare a
executării” (căsuţa 4), revenim la această etapă (căsuţa 1d). Bazându-se pe
monitorizare şi evaluare planul de inspecţie (inclusiv programul) va fi
analizat şi probabil revizuit.

Intrări:
Contextul, evaluarea riscurilor, priorităţile, obiectivele şi scopurile
măsurabile şi strategiile de inspecţie şi comunicare şi rezultatele monitorizării
randamentului.
Ieşire:

Planul şi programul de inspecţie.

3.6 CADRUL DE EXECUŢIE (CĂSUŢA 2)
Cadrul de execuţie ajută la facilitarea diferitelor activităţi de inspecţie, de
pildă controale, prin vizite la amplasamente, aplicarea de acţiuni
regulamentare, cum ar fi impunerea de sancţiuni, asistenţă pentru a asigura
conformitatea prin campanii de informare.
Cadrul de execuţie ar trebui să cuprindă (fără a fi în ordinea preferinţelor):
•

protocoale şi instrucţiuni de lucru pentru inspecţiile de rutină şi
extraordinare

•

proceduri de impunere de sancţiuni

•

elaborarea de manuale de inspecţie şi de aplicare a legislaţiei

•

protocoale de comunicare cu publicul (accesul la informaţie) şi cu
Industria

•

gestionarea informaţiei (de pildă, sisteme de informare) şi schimbul
de informaţii (în cadrul organizaţiei şi cu organizaţiile învecinate)

•

condiţii de realizare
o

autorizaţii şi competenţe clare (de exemplu, dreptul legal de a
accede la amplasament şi la informaţie);

o

sistemul de planificare, programare şi monitorizare

o

echipamente şi materiale necesare (de exemplu, calculatoare,
transport, mijloace de comunicare)

o

întreţinerea şi calibrarea echipamentelor

Intrări:
Planul de inspecţie (conţine informaţii despre etapele 1a, 1b şi 1c)
incluzând programul.
Ieşire:

Condiţiile pentru realizarea inspecţiilor.

3.7 EXECUTAREA ŞI INFORMAREA (CĂSUŢA 3)
În această etapă se realizează inspecţiile: se pregătesc şi se execută
diferitele activităţi de inspecţie (orientate să verifice şi să ofere asistenţă
pentru a se putea conforma). Activităţile tradiţionale de inspecţie se pot
împărţi în i) inspecţii (fizice) de rutină (la amplasament), ii) inspecţii (fizice)
speciale şi iii) asociate cu acestea din urmă, cercetarea incidentelor care
implică atât inspecţii la amplasament cât şi o serie de alte acţiuni
complementare. Multe dintre aceste inspecţii pot şi trebuie să fie realizate
conform protocoalelor standard şi instrucţiunilor de lucru (ce au fost
elaborate în etapa anterioară). Cooperarea şi schimbul de informaţie cu
organizaţiile vecine este, de asemenea, parte din această etapă.
Informaţiile despre activităţile de inspecţie realizate, rezultatele şi urmarea
lor (sancţiunile impuse) ar trebui stocate în baze de date accesibile.
Executarea şi informarea ar trebui să cuprindă cel puţin următoarele puncte
(fără a fi în ordinea preferinţelor; este vorba de o clasificare orientativă ce
poate fi suferi schimbări de ordine în funcţie de structurarea programului de
inspecţie din fiecare ţară în parte. Important este ca, în ceea ce priveşte
ansamblul activităţilor de inspecţie, toate punctele menţionate în continuare
să fie acoperite).
• Referitor la programul de vizite de rutină la amplasamente
o Examinarea impactului asupra mediului prin:
 Programul de inspecţie
 Cerinţele legale comunitare
 Dispoziţiile de organizare a inspecţiei
o promovarea şi susţinerea cunoştinţelor şi a abilităţilor operatorului
o evaluarea avizelor şi a autorizaţiilor
• Referitor la vizitele speciale la amplasament
o plângeri
o accidente şi incidente
o neconformităţi
o (nevoia de) a emite un nou aviz
o (nevoia de) a reînnoi avizul
• cercetarea de accidente / incidente / neconformităţi
o clarificarea cauzei şi a impactului
o responsabilităţi, obligaţii şi consecinţe
o concluzii înaintate autorităţii de inspecţie
o Urmările ce trebuie realizate
 Acţiuni pentru îmbunătăţirea / îndreptarea impactului
 Acţiuni de prevenire
 Acţiuni luate de operator
 Acţiuni şi măsuri de aplicare
• alte activităţi de control şi asistenţă pentru conformare, cum ar fi
evaluarea datelor de la monitorizarea operatorului, organizarea de
campanii de informare etc.

•

Informare
o După fiecare vizită
o Procesare / stocare de date de la inspecţii
o Evaluarea noilor măsuri
o Versiunea finală
o Păstrarea de înregistrări ale rapoartelor
o Bază de date accesibilă
o Comunicări către operatori
o La dispoziţia publicului
* Schimb de informaţii cu organizaţiile colege

Intrări:

program de inspecţie şi executare a activităţii.

Ieşire:

Activităţi de inspecţie şi rezultatele.

3.8 MONITORIZAREA EXECUTĂRII (CĂSUŢA 4)
Autoritatea trebuie să acţioneze pe baza supravegherii sistematice a
inspecţiei, a procesului de execuţie, a rezultatelor şi efectelor sale.
Supravegherea executării este necesară pentru ca autoritatea de inspecţie
să se informeze în interior, în cadrul naţional sau în cadrul UE şi să verifice
dacă obiectivele şi scopurile s-au atins. Este important să se utilizeze
indicatorii de execuţie semnificativi pentru a evalua eficienţa planului de
inspecţie. Dacă se înţelege mai bine eficienţa, se poate ajuta să se
stabilească ce instrumente şi strategii funcţionează cel mai bine pentru a
asigura conformitatea şi a permite publicului şi părţilor interesate să
examineze dacă autoritatea de inspecţie îşi îndeplineşte responsabilităţile.
Supravegherea se poate realiza pe niveluri diferite. La nivelul programului
de inspecţie, supravegherea periodică a evoluţiei ar trebui realizată în
legătură cu indicatorii de execuţie (de pildă, numărul prevăzut de inspecţii
în comparaţie cu inspecţiile realizate propriu-zis). Acest lucru ar trebui să
ofere informaţii despre executarea programului, ce poate fi semestrial sau
trimestrial. De asemenea, ar trebui să includă monitorizarea acţiunilor luate
în urma inspecţiilor sau plângerilor, ca de pildă notificările legale emise.
Supravegherea executării ar trebui să se realizeze, de asemenea, la niveluri
mai înalte, în legătură cu succesul planului. Aici s-ar putea include măsurile
rezultatelor planului, obiectivele şi scopurile măsurabile (de exemplu,
îmbunătăţiri generale ale mediului, creşterea gradului de conformitate şi
informare externă a rezultatelor / ieşirilor, la nivel naţional sau la nivelul
UE).
Monitorizarea executării ar trebui să cuprindă cel puţin (fără a fi în ordinea
preferinţelor):
•

•

Monitorizarea:
o

Desfăşurării personalului (ieşiri)

o

Monitorizarea rezultatelor (rezultate)

Contabilizarea efortului, rezultatelor executării
o

Rapoarte anuale

o

Raport despre acordurile cu alte organizaţii de inspecţie

o

Intrări ale ciclului regulamentar

o

Feedback-ul rezultatelor şi recomandărilor

•

comparaţii şi audit

•

informări externe

•

disponibilitate pentru public

•

publicul de la nivel local, regional şi naţional

•

date despre dotarea cu personal şi resurse

•

rolul şi desfăşurarea lor în legătură cu planul de inspecţie

•

rezumatul inspecţiilor realizate

•

gradul de conformitate

•

acţiuni luate în urma plângerilor, accidentelor şi incidentelor

•

acţiuni luate în urma neconformităţilor

Intrări:

Informaţii din activităţile de inspecţie şi rezultate.

Ieşiri:
Informaţii despre revizuirea planului de inspecţie (rezultat) şi a
programului de inspecţie (ieşire) şi rapoarte pentru uz extern.

4 Ciclul de planificare
4.1 INTRODUCERE
În sub-capitolele 3.2 şi 3.5 s-a făcut o descriere a celor patru paşi ce
formează ciclul de planificare.

1. Planificare
1b. Stabilirea de priorităţi
* evaluarea riscurilor
* ranking şi clasificare
* resurse

1c. Definirea obiectivelor şi
strategiilor
* obiective şi scopuri
măsurabile
* strategii de inspecţie pentru
asigurarea conformării
* strategie de comunicare

1a. Descrierea contextului
* identificarea sferei de
aplicare
* culegerea informaţiilor

1d. Planificare şi evaluare
* Condiţii economice, umane şi
de organizare
* plan de inspecţie (incluzând
programul de inspecţie)
* evaluare şi revizuire

Figura 6
În următoarele opt sub-capitole se vor descrie mai detaliat accésit patru
paşi. Se pot distinge elemente diferite ale acestor etape. Graficul din colţul
dreapta sus al fiecărei secţiuni indică poziţia elementului în ciclul de
planificare.

4.2 IDENTIFICAREA SFEREI DE APLICARE
Identificarea sferei de aplicare este parte din căsuţa 1a “Descrierea
contextului”.
Acest element încearcă să identifice zonele şi activităţile ce trebuie să facă
obiectul examinării în etapele ulterioare ale procesului de planificare şi
stabileşte cadrul de aplicare al planului de inspecţie. Împreună cu elementul
de “strângere de informaţii” (sub-capitolul 4.3) formează intrarea pentru
evaluarea riscului.

Intrare

Ieşire

Evaluarea
riscurilor

Tabelul 1 furnizează o listă cu toate elementele relevante pe care trebuie să
le aibă în vedere autoritatea de inspecţie când face inventarul.

Factorii relevante pentru identificarea sferei de aplicare sunt (în ordine
aleatorie):
•

Zona geografică pentru care are competenţe autoritatea de inspecţie

•

Misiunea şi finalitatea* (în general) autorităţii de inspecţie

•

Rezultatele de mediu pe care autoritatea de inspecţie vrea să le obţină

•

Sarcinile statutare şi competenţele autorităţii de inspecţie

•

Legislaţia aplicabilă, la nivel european, naţional sau regional, conform
căreia autoritatea de inspecţie are competenţe pentru a face inspecţii

•

Obligaţiile inspecţiei, stabilite prin legislaţia europeană

•

Politicile de mediu (naţionale) stabilite şi priorităţile

•

Interesul
părţilor
implicate
(de
guvernamentale, ramurile industriei)

•

Păreri publice

•

Înregistrări ale activităţilor şi instalaţiilor asupra cărora autoritatea de
inspecţie are competenţe (nivelul de detaliere trebuie să fie stabilit de
către statul membru).

•

Sectoarele industriale

•

Tipurile şi mărimile

•

Numărul şi distribuţia geografică a instalaţiilor

•

Elementele relevante ale mediului (apa, aerul, securitatea etc) asupra
cărora autoritatea de inspecţie are competenţe

exemplu,

organizaţiile

non-

*Din documentul Criterii minime pentru inspecţii – planificarea şi informarea
inspecţiilor: “Scopul autorităţii de inspecţie poate varia în funcţie de
circumstanţele existente în zona de jurisdicţie. Ca exemple de anumite
finalităţi se pot considera îmbunătăţirea mediului, o reducere a numărului
de incidente poluatoare, a morţilor peştilor sau a plângerilor, pentru a
creşte conformitatea într-un anumit sector industrial”.

•

Resurse ale inspecţiei
autoritatea de inspecţie

(economice

şi

umane)

disponibile

•

Tipurile de activităţi de inspecţie ce vor fi tratate (controlul, promovarea
conformării, educarea, transferul de informaţie etc.)

Tabelul 1, Factori relevante pentru identificarea sferei de aplicare.

pentru

4.3 CULEGEREA INFORMAŢIILOR
Strângerea de informaţii este parte din căsuţa 1a, “Descrierea contextului”.
Acest element încearcă să adune informaţii mai detaliate necesare pentru
realizarea unei evaluări de risc în zonele şi activităţile / instalaţiile controlate
care au fost identificate în sub-capitolul 4.2. Oferă intrarea pentru evaluarea
riscurilor. Cu alte cuvinte, oferă informaţiile de care are nevoie autoritatea
de inspecţie pentru a estima şi a calcula diferitele riscuri ce au legătură cu
aceste zone şi activităţi pentru a desemna priorităţi unor anumite zone şi
activităţi.
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Evaluarea
riscurilor

Ieşire

Informaţii despre următoarele probleme pot fi relevante în acest sens:
Mediu
• Teme de mediu (mediu înconjurător, securitate, sănătate publică,
natură) în mod special relevante pentru zona în chestiune
• Informaţiile statului şi tendinţele în ceea ce priveşte mediul (de
exemplu, reţele de supraveghere)
Instalaţii
• Necesităţi / aspecte din sectorul specific, de pildă cunoştinţe,
atitudine, cultură, conformare, economia grupurilor (industriale)
destinatare
• Informaţii despre numărul, localizarea şi ramurile IMM-urilor din
zona reglementată ce se află în sfera de aplicare a planului de
inspecţie
• Frecvenţa (minimă) a inspecţiilor bazate pe legislaţia (naţională)
sau pe obiective locale sau naţionale
• Informaţii despre instalaţiile / activităţile controlate, cu mar fi:
o Situaţia referitoare la cerinţele legale şi la autorizări
o Emisii / descărcări (rezultate în urma monitorizării
emisiilor), impactul asupra mediului, riscul, accidente /
incidente
o Complexitatea
o Localizarea
o Registrul cu evoluţia conformităţii (istoricul inspecţiilor)
o Registrul executării (de exemplu, sisteme de management
de mediu, sisteme de managementul securităţii, audit,
experienţe ale autorităţilor de inspecţie
o Plângeri relevante

General
• Modificări de legislaţie ce trebuie implementate
• Calitatea şi aplicabilitatea cerinţelor legale şi a autorizaţiilor
• Cercetarea tipurilor de industrie, a obiectelor şi a amenajării
teritoriale făcută de terţe părţi (de exemplu, universităţi, consilii
statistice sau alte inspecţii)
• Coordonarea şi cooperarea cu alte autorităţi (de inspecţie)
o Feed-back şi evaluarea inspecţiilor anterioare
o Probabilitatea delictelor (de exemplu, dacă există beneficii
economice importante atunci când un se respectă legislaţia)

Tabelul 2, Informaţii relevante.
Pentru a strânge, stoca şi utiliza toate informaţiile, autoritatea de inspecţie
trebuie să dispună de un sistem de gestiune a datelor eficient. Aplicaţiile
software sunt instrumente utile. Este important să existe sisteme de
informaţii actualizate, de exemplu după fiecare inspecţie atunci când
instalaţiile se modifică, atunci când se primesc plângeri sau când au loc
accidente.
Gestiunea informaţiilor
Pentru a realiza o bună gestionare a informaţiilor este important să se
eticheteze sau să se clasifice informaţia adunată. Se pot clasifica în diferite
categorii toate instalaţiile sau activităţile controlate prin legislaţia naţională
sau europeană relevantă (de exemplu, Directiva IPPC sau legea naţională
pentru protecţia aerului) şi / sau teme de mediu (de pildă securitatea
externă). Dacă, de exemplu, securitatea externă devine o temă importantă
din cauza unei serii de accidente similare, va fi mai uşor sa se obţină mai
multe date de la instalaţiile controlate cu un risc de siguranţă externă şi, în
consecinţă, să se evalueze ce resurse vor fi necesare pentru intensificarea
activităţilor de inspecţie în legătură cu aceste instalaţii.

Exemple de categorii ce se pot include:
1. Teme de mediu

-

2. Legislaţie

- Legea naţională de gestiune a deşeurilor
- Legea naţională de protecţie a aerului
- Etc.

3. Unităţi organizaţionale

4. Alocări bugetare

Tabelul 3, Liste de categorii.

Securitatea externă
Schimbări climatice
Poluarea solului
Deşeuri
Etc.

-

Directiva IPPC
Directiva SEVESO
Directiva WI
EMAS
Etc.

-

Inspectori de industrie
Inspectori pentru protecţia mediului
Avocaţi
Etc.

4.4 EVALUAREA RISCURILOR
Evaluarea riscurilor face parte din căsuţa 1b „Stabilirea priorităţilor” şi
implică analiza şi stabilirea riscurilor (include opinia experţilor).
Riscul se defineşte aici într-un sens mai extins: include orice factor
pe care autoritatea de inspecţie trebuie să îl ia în calcul atunci când
se desemnează priorităţi. Poate fi un risc de mediu, social,
economic, de conformare etc.

Intrare

Evaluarea
riscurilor

Ieşire

Metoda de evaluare a riscurilor utilizată poate să difere de la o organizaţie
la alta. La finalul acestei secţiuni apare o referire la exemple de evaluări de
risc.
Criteriile de risc, ca impact asupra mediului, sunt evaluate frecvent printrun proces de cuantificare a riscului, măsurând efectul şi probabilitatea ca
acestea să aibă loc. Efectul se poate măsura observând impactul (de
exemplu, se poate întâmpla ca efectul aşteptat asupra mediului să fie
evident şi să aibă un rezultat permanent) şi magnitudinea (de exemplu, se
poate ca efectul negativ să apară în toată zona observată). Un risc cu un
efect asupra mediului potenţial ridicat şi o probabilitate scăzută de apariţie
va putea fi tratat diferit faţă de unul cu efect scăzut şi cu o înaltă
probabilitate.
Criteriul de risc utilizat depinde de sarcinile autorităţii de inspecţie şi de
elementele (activităţile / instalaţiile controlate) ce vor fi evaluate. Nu este
posibil să se dea o listă limitată a tuturor criteriilor de risc ce pot fi utilizate.
Fiecare autoritate de inspecţie îşi va defini propriile criterii. În tabelul
următor se pot găsi exemple de astfel de criterii.

Următoarele criterii se pot utiliza la un nivel abstract (prioritizare între diferite
sarcini):
• Impact asupra mediului
• Impact asupra sănătăţii publice
• Riscuri de securitate
• Impact social
• Impact legal, economic şi financiar
• Sustenabilitate
• Evoluţia conformării (uneori se utilizează drept criteriu de risc şi alteori se
utilizează să compenseze sau să corecteze rezultatele evaluării)
Următoarele criterii se pot utiliza la un nivel mai detaliat (stabilind priorităţi în
cadrul unei sarcini, de pildă, între instalaţii sau într-un sector industrial):
• Experienţa anterioară a inspectorului în instalaţia în chestiune
• Gradul de conformare sau istoricul conformării
• Comparaţie a conformării cu alte instalaţii din aceeaşi categorie
• Scara şi complexitatea instalaţiei
• Localizarea şi sensibilitatea mediului înconjurător receptor
• Emisii
• Impact potenţial (de pildă, în caz de accidente şi incidente)
• Un sistem de management de mediu implementat (certificat)
• Percepţia publică asupra instalaţiei / plângeri de la terţe părţi
• Incidente şi accidente

Tabelul 4, Lista cu exemple de criterii de risc.
Nu toate criteriile din cadrul unei evaluări de riscuri au neapărat aceeaşi
greutate. De aceea, unele metode de evaluare de riscuri permit să se
ajusteze criteriul în funcţie de un factor de ponderaţie. Acest factor face, de
asemenea, posibilă realizarea de schimburi cu uşurinţă când apare o
schimbare în politică.
În figura 7 se prezintă o metodă pentru evaluarea riscurilor. Se face un
profil de risc pentru fiecare element (activitate sau instalaţie). Acesta constă
în unele criterii de risc cu efecte conexe şi cu probabilităţi. Modul de
determinare a efectului şi probabilităţii poate să difere, în funcţie de metoda
utilizată. În multe cazuri se pot utiliza tablele. În alte cazuri se fac calcule
individuale. Profilul de risc poate să fie utilizat pentru a ajuta la stabilirea
extinderii cu care ar trebui să se inspecteze elementul.

Intrare

Evaluarea riscurilor
Factor de
ponderare

Etichete

Factor de
ponderare

Ieşire
Factor de
ponderare

Criteriu de
risc A

Criteriu de
risc B

Criteriu de
risc …

Efect

Efect

Efect

Obiect 1

Etichete

Probabilitatea

Probabilitatea

Efect

Efect

Figura 7

Probabilitatea

Rezultat

=

Rezultat 1

=

Rezultat 2

Probabilitatea

Efect

Obiect 2
Probabilitatea

=

Probabilitatea

Perfil de riesgo

Figura 8 arată aceeaşi metodă ca şi figura 7, dar în acest caz cu unele date
suplimentare.
Pentru o evaluare a riscului generală, figura se poate interpreta astfel:
- sarcina IPPC are două etichete, departamentul de inspecţie şi
departamentul de autorizări. Cele două departamente sunt
implicate. Cantitatea de resurse necesare pentru IPPC este
direct legată de diferitele departamente.
- Sarcinile REACH şi transport de deşeuri sunt legate doar de
departamentul de inspecţie.
- Numerele ce apar în tabele pentru efect şi probabilitate provin
dintr-un tabel cu calcule realizate chiar pentru autoritatea de
inspecţie.
- Factorii de ponderare arată că criteriul „impact asupra
mediului” este de două ori mai mare decât cel de „impact
social” şi de patru ori decât „aspectele economice”. Acest lucru
va avea consecinţe asupra rezultatului final.
Pentru o evaluare de risc specifică, graficul se poate interpreta astfel:
- instalaţia X are două etichete IPPC şi SEVESO. Instalaţia Y are
doar eticheta IPPC. Acum este posibil să se selecţioneze datele
de risc doar pentru IPPC sau pentru SEVESO.
- Cifrele pentru efect şi probabilitate ce apar în cele două căsuţe
provin din nou din tabele cu calcule făcute chiar de autoritatea
de inspecţie.
- Factorii de ponderare arată cum criteriul „evoluţia conformării”
este de 3 ori mai mare decât „securitatea” şi „gestiunea
deşeurilor”. Acest lucru va avea consecinţe asupra rezultatului
final.
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Evaluarea riscurilor furnizează chiar ea un profil de risc (a se vedea figura
7) al instalaţiei sau al activităţii. Dacă criteriul de risc este bine selecţionat,
îi va oferi inspectorului o viziune generală bună asupra aspectelor care au
nevoie de o mai mare atenţie în timpul activităţilor de inspecţie.
Când la evaluarea riscurilor (şi, implicit, profilul) se utilizează, de asemenea,
şi onorariile pe care compania trebuie să le plătească, metoda trebuie să
devină mai rafinată.
O alternativă pentru evaluarea riscurilor din modulele de instalaţii
individuale este bazată pe o combinaţie de riscuri tipice ale unui sector de
industrie şi documentele lor de conformitate. În acest caz, aceste ramuri
trebuie să fie eterogene.
Pentru bune practici în acest domeniu, a se consulta anexa 2.

4.5 RANKING, CLASIFICARE ŞI PRIORITĂŢI
Ranking, clasificare şi priorităţi fac parte din căsuţa 1b, “Stabilirea
priorităţilor”.
Acest element reprezintă ieşirea evaluării de riscuri cu care se pot stabili
priorităţi. Trebuie să subliniem că în anumite sisteme acest pas este inclus
chiar în metoda de evaluare (ca un instrument software) şi nu ca pas
separat, aşa cum apare în prezentul ghid.

Intrare

Evaluarea
riscurilor

Ieşire

Ranking
Evaluarea riscurilor oferă cantităţi de riscuri sau punctaje ale instalaţiilor
sau ale activităţilor evaluate. În general, riscul cel mai ridicat are punctajul
cel mai mare. Nivelul dintre rezultatul cel mai ridicat şi cel mai scăzut
depinde de sistemul folosit.
Clasificare
Pentru a stabili priorităţile, este important să existe o clasificare
corespunzătoare. Cu aceasta, este posibil să se clasifice un risc în cadrul
unei categorii de risc. Cu alte cuvinte, trebuie să se stabilească sub ce
punctaj considerăm că riscul este încă scăzut şi peste ce punctaj
considerăm că riscul este ridicat. Numărul de categorii de risc depinde de
sistemul utilizat (dacă este predefinit) şi se poate ajusta. În următorul tabel
se dă un exemplu.
Exemplu:
Dacă intervalul de risc este 10 puncte, putem să alegem
următoarele categorii de risc:
Risc scăzut
Risc mediu
Risc ridicat

0 la 3 puncte
3 la 6 puncte
7 la 10 puncte

Tabelul 5, Exemplu de categorii de risc.

Priorităţi
Priorităţile pot fi legate de cantitatea de risc. Adică, un risc ridicat implică o
prioritate înaltă. Autoritatea de inspecţie poate să decidă ce înseamnă
prioritate înaltă în ceea ce priveşte tipul şi frecvenţa inspecţiilor necesare.
Următorul tabel arată un exemplu simplu.
Exemplu:
Risc scăzut
Risc mediu
Risc înalt

1 inspecţie la fiecare 3 ani
1 inspecţie pe an
3 inspecţii pe an

Risc scăzut
Risc mediu
Risc înalt

1 control obişnuit aleatoriu în fiecare an
1 control reprezentativ în fiecare an
1 inspecţie integrată

Tabelul 6, Exemplu de cum se pot lega priorităţile de risc.
Totuşi, alegerea tipului corespunzător şi a frecvenţei inspecţiilor (risc înalt,
mediu sau scăzut) pentru o anumită instalaţie sau activitate va depinde, de
asemenea, de obiectivele specifice de inspecţie care se doresc atinse (a se
vedea secţiunea 4.6) şi strategiile de inspecţie care se consideră cele mai
potrivite (a se vedea secţiunea 4.7).
Stabilirea priorităţilor constă în a hotărî câtă atenţie trebuie acordată
fiecărei instalaţii / activitate. Totuşi, pentru anumite instalaţii / activităţi se
stabilesc obligaţii legale de inspecţie în autorizaţii sau în legislaţie. Aceste
obligaţii pot stabili frecvenţa ce trebuie avută în vedere atunci când se
fixează priorităţile. În aceste cazuri, autoritatea de inspecţie poate varia
abordarea (strategia) sau tipul de inspecţie, în funcţie de punctajul de risc.
Autorităţile de inspecţie trebuie să ştie că pentru stabilirea priorităţilor
pentru a face o evaluare a riscurilor, este nevoie de informaţie actualizată,
inclusiv date de la instalaţiile / activităţile cu risc scăzut, informaţie strânsă
prin inspecţii (de exemplu, frecvenţa inspecţiei medie).
Resurse
În mod normal, cantitatea totală de personal disponibil este limitată şi nu
coincide neapărat cu timpul personalului necesar pentru a realiza toate
activităţile de inspecţie prioritizate. Este important să se rezolve această
lacună în procesul de planificare şi să se realizeze această problemă în
planul de inspecţie. Putem să alegem să ne adaptăm priorităţile. Dar, de
asemenea, putem să ne adaptăm obiectivele sau strategiile de inspecţie
pentru anumite activităţi de inspecţii prioritizate sau să analizăm din nou
programul de inspecţie.
În orice caz, trebuie să ştim timpul total al personalului necesar pentru a
realiza toate inspecţiile prioritizate. Şi trebuie să analizăm timpul mediu
necesar pentru executarea diferitelor tipuri de activităţi de inspecţie. De
pildă, trebuie să ştim pentru fiecare tip de instalaţie controlată timpul mediu

necesar pentru realizarea unui anumit tip de inspecţie de rutină, incluzând
pregătirea, drumul, vizita la amplasament, prezentarea rapoartelor,
(posibilele) acţiuni de supraveghere şi păreri. Acţiunile de supraveghere (de
pildă, sancţiunile sau măsurile represive) nu se pot planifica dinainte, iar
timpul mediu necesar este bazat pe experienţă.
Acesta va depinde de mărimea şi complexitatea unui anumit tip de instalaţie
şi de media de înregistrărilor de conformare în cadrul sectorului etc 3 . Pe
lângă inspecţiile menţionate anterior, trebuie să includem timpul
personalului necesar pentru sprijin administrativ şi legal şi pentru acţiunile
de monitorizare (de pildă, acţiunile de supraveghere). Adesea se ia în
considerare un procentaj din totalul perioadei de inspecţie.
De asemenea, trebuie să se desemneze resursele pentru inspecţiile
extraordinare (de exemplu, ca răspuns la plângeri şi accidente). Este
important să se rezerve timp pentru inspecţiile extraordinare. Timpul mediu
necesar pentru aceste inspecţii poate fi între 20% şi 40% din timpul total al
unei inspecţii. Procentajul exact se stabileşte conform experienţei, ajungând
la un echilibru între inspecţiile de rutină şi cele extraordinare.

3

Unităţile de inspecţie pot fi utile aici. Acestea se pot defini ca unităţi logice ce sunt dimensionate astfel
încât inspectorul 1 să poată realiza o inspecţie în timpul dat.

4.6 OBIECTIVE ŞI SCOPURI MĂSURABILE
Obiectivele şi scopurile măsurabile fac parte din căsuţa 1c, “Definirea
obiectivelor şi strategiilor.”
Priorităţile pe care le-am stabilit în capitolul anterior ne informează despre
instalaţiile / activităţile ce au nevoie de atenţia noastră. O dată stabilite
priorităţile, este vremea să definim obiectivele şi scopurile. Obiectivele care
se definesc aici nu trebuie să se confunde cu obiectivele generale pe care
autorităţile de inspecţie trebuie să le aibă în vedere ca parte a contextului
(secţiunea 4.2) şi sunt intrarea pentru evaluarea riscurilor.
Obiectivele şi scopurile
Obiectivele se stabilesc pentru a atinge o finalitate 4 generală. Scopurile sunt
acţiuni pe care trebuie să le realizăm pentru a atinge aceste obiective. De
exemplu: un obiectiv poate să fie să se reducă neplăcerile cauzate de
mirosul agriculturii intensive dintr-o anumită zonă, iar scopul corespunzător
este să se reducă numărul de plângeri din această zonă cu un 40%.
Obiectivele şi scopurile nu acoperă neapărat aceeaşi perioadă de timp (de
exemplu, termen lung, mediu şi scurt).
Monitorizarea desfăşurării, cum s-a arătat în secţiunea 3.8 este posibilă
doar când scopurile pe care le definim sunt măsurabile. Dar înainte de a
face acest lucru, trebuie să ştim că suntem capabili să spunem încotro
mergem. Situaţia actuală se identifică în căsuţa 1a (descrierea contextului).
Aici se strâng date, de pildă, despre mediu, rezultate din monitorizarea
instalaţiilor, evoluţia conformării şi acţiunile autorităţilor de inspecţie. O
dată ce ştim unde ne aflăm, putem să începem să definim care ar trebui să
fie rezultatele activităţilor noastre de inspecţie.
Obiectivele ar trebui să fie precise şi, preferabil, specificate prin indicatori
cuantificând situaţia la care se doreşte să se ajungă. În măsura în care este
posibil, obiectivele ar trebui să fie formulate pe cât de SMART posibil.
SMART înseamnă:
S = Specific (Specific)
M = Measurable (Măsurabil)
A = Achievable (Realizabil)
R = Relevant (Relevant)
T = Timely (Oportun)

4

Finalitatea (menţionată în capitolul 4.2) adesea derivă direct din misiunea autorităţii de inspecţie. Se
stabilesc la nivel strategic şi sunt independente de modul cum organizaţia le va atinge. Scopurile
strategice sunt parte din intrarea pentru stabilirea de priorităţi. Obiectivele şi scopurile sunt expresia
finalităţii strategice, într-un mod clar şi măsurabil.

Exemplu:
Finalitate

Obiectiv

Îmbunătăţirea
Toate
râurile
din
calităţii apei într-o acea
regiune
să
regiune determinată respecte
valoarea
limită pentru metale
grele

Scop
Toate
firmele
de
tratare
a
suprafeţelor
din
regiune să respecte
valoarea limită de
emisie
pentru
metale grele înainte
de finele anului 2008

Tabelul 7, Exemplu de finalităţi, obiective şi scopuri.
Indicatori de execuţie
Munca unei autorităţi de inspecţie are un scop pe termen lung. Adesea,
relaţia dintre rezultatele de mediu şi munca de inspecţie este dificilă de
observat sau nu se poate observa imediat. Indicatorii de ieşire sau
rezultatele se pot utiliza pentru a urmări sau a demonstra progresul în ceea
ce priveşte atingerea scopurilor. Indicatorii tradiţionali de dezvoltare
cuantifică activităţi (sau ieşiri) cum ar fi numărul de plângeri primite,
numărul de neconformităţi precum şi volumul de deşeuri periculoase ce se
gestionează corect etc.
Pentru bunele practici în acest domeniu, să se consulte anexa 2.

4.7 STRATEGII
Strategiile fac parte din căsuţa 1c, “Definirea obiectivelor şi strategiilor”.
Strategii de inspecţie pentru asigurarea conformării
Pentru a atinge un anume scop, trebuie să stabilim ce activităţi de inspecţie
au cel mai bun efect pozitiv în acest caz particular pentru conformare.
Făcând acest lucru, se pot determina resursele necesare şi se pot utiliza
într-un mod mai eficient. În multe cazuri, strategia cea mai corespunzătoare
este un amestec de activităţi. Totuşi, în unele situaţii, autorităţile de
inspecţie pot fi limitate în alegere, fiindcă se văd obligate să desfăşoare
activităţi de inspecţie specifice bazate pe normativa naţională.
O strategie de inspecţie pentru a asigura conformarea poate să includă:
•

forme specifice de verificare a conformării (de pildă, anumite
inspecţii de rutină şi extraordinare, investigaţii amănunţite, verificare
de date de auto-monitorizare),

•

activităţi specifice de promovare a conformării

•

căi şi abordări specifice
neconformităţilor (repetate).

pentru

repararea

şi

sancţionarea

Pentru a determina cea mai bună strategie de inspecţie, poate fi util să se
evalueze următoarele elemente:
Elementul 1
Să se definească clar grupul obiectiv şi normele ce trebuie respectate.
Elementul 2
Să se strângă informaţii despre evoluţia conformării unui grup.
Obiectivul este să se obţină o viziune a evoluţiei conformării grupului şi
motivele acestei evoluţii.
Următorii factori pot influenţa evoluţia conformării grupului:

•
•

Cunoaşterea şi claritatea legislaţiei în cadrul grupului.
Avantajele şi inconvenientele tangibile / intangibile derivate din respectarea si
nerespectarea normelor, exprimate în timp, bani şi efort.

•
Măsura în care politica şi legislaţia se consideră acceptabile în grup.
•
•
•
•
•
•
•
•

Măsura în care autoritatea guvernamentală este interesată de grup.
Riscul, conform estimărilor grupului, de reacţii pozitive sau negative în
comportamentul altor părţi, diferite de autorităţi.
Riscul, conform estimărilor grupului, de o infracţiune detectată de persoane sau
organisme diferite de autorităţi care o comunica instituţiei guvernamentale.
Riscul, conform estimărilor grupului, de o inspecţie a autorităţilor.
Riscul, conform estimărilor grupului, de infracţiune detectată printr-o inspecţie
realizată de către autorităţi.
Riscul reprezentat de o inspecţie şi de detectarea unei infracţiuni în urma
selecţionării pentru inspecţie, în afara unei localităţi mari.
Riscul, conform estimărilor grupului, de o sancţiune impusă dacă o inspecţie
sesizează că nu s-a respectat o normă.
Severitatea şi natura unei sancţiuni asociate unei infracţiuni şi dezavantajele
adiţionale sancţiunii.

Tabelul 8, Factori ce influenţează evoluţia conformării.
Elementul 3
Determinarea strategiei de inspecţie.
Strategia de inspecţie corespunzătoare se poate determina bazându-ne
evoluţia conformării.
În termeni generali, strategia va depinde de tendinţa specifică a grupului
a se conforma sau nu şi de factorii ce conduc spre această tendinţă.
continuare apare o clasificare generală a tendinţelor, motivelor
strategiilor.
Necunoaştere

Incapacitate

Tendinţă de
conformare

Consiliere

Facilitarea mijloacelor

Tendinţă de
încălcare

Consiliere
împreună cu
inspecţie şi
aplicarea legii

Facilitarea mijloacelor
împreună cu inspecţia
şi aplicarea legii

Tabelul 9, Relaţia evoluţiei conformării cu strategia.

pe
de
În
şi

A un fi dispus
A recompensa sau a
tenta
(Repetat)
Inspecţie şi aplicarea
legii

Strategia de comunicare
Autoritatea de inspecţie poate lucra într-un mod eficient, transparent şi
responsabil doar când are o strategie de comunicare: un ansamblu de
prevederi şi dispoziţii adecvate pentru schimbul intern de informaţie şi
pentru comunicarea cu alte autorităţi, părţi interesate şi cu publicul, în
general.
Publicul larg ar trebui să aibă acces la informaţia despre activităţile
autorităţii de inspecţie şi despre activităţile de mediu ale comunităţii
reglementate. Mai mult decât să răspundă pasiv la cerinţele de informare,
autoritatea de inspecţie ar trebui să facă publice, într-un mod proactiv,
comunicate de presă şi să disemineze alt tip de informaţii. Publicul ar trebui
să aibă dreptul de a furniza informaţii în cazul unor inspecţii (de exemplu,
plângeri) şi de a i se răspunde la preocupări.
O bună comunicare va permite autorităţii de inspecţie să informeze, să
înţeleagă, să angajeze şi să influenţeze toate persoanele care pot să
contribuie la îmbunătăţirea mediului. O comunicare eficientă nu poate fi
luată de bună şi nici nu trebuie să ne gândim că pur şi simplu „va apărea”.
Este nevoie de o abordare sistematică 5 .
Pentru bune practici în acest domeniu, să se consulte anexa 2.
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Din Cartea de referinţă de gestiune pentru inspecţiile de mediu

4.8. PLANUL DE INSPECŢIE
Planul de inspecţie face parte din căsuţa 1d, “Planificare şi evaluare”.
În această etapă a ciclului de planificare, informaţia evaluată şi dezvoltată
în etapele 1a, 1b şi 1c îşi va găsi locul în documentul (s), planul de
inspecţie. Planul de inspecţie nu este doar pentru uz intern, el este de
asemenea disponibil pentru public şi de aceea justifică ce şi cum se ocupă
de responsabilităţile sale autoritatea de inspecţie. Majoritatea elementelor
din acest capitol sunt obligaţii din RMCEI şi toate acestea sunt considerate
bune practici.
Perioada de timp şi zona definită
Autoritatea de inspecţie trebuie să realizeze un plan de inspecţie care să
acopere o perioadă de timp şi o zonă geografică definită. O perioadă de
timp obişnuită este de 1 an, dar se folosesc şi planuri de inspecţii
multianuale. Cum competenţa autorităţii de inspecţie este de asemenea
legată de zona geografică (municipiu, regiune sau stat membru), frecvent
acea zonă geografică se foloseşte şi în planul de inspecţie.
În funcţie de mărimea şi sarcinile autorităţii de inspecţie se pot realiza
planuri de sub-inspecţie care să acopere diferite părţi ale zonei.
Sfera de acoperire
Pe lângă perioada de timp şi zonă, autoritatea de inspecţia va trebui să
ofere o idee clară a sferei de acoperire a planului. Ar trebui să includă:
•

sarcinile, competenţele şi obligaţiile acestuia

•

misiunea şi finalitatea lui;

•

politicile (naţionale) şi priorităţile

•

legislaţia aplicabilă (naţională sau europeană)

•

activităţile şi instalaţiile controlate

•

clasificarea diferitelor activităţi de inspecţie ce se pot realiza

Priorităţi
Planul de inspecţie va trebui să descrie metoda folosită pentru evaluarea
riscurilor, clasificarea şi ranking-ul activităţilor, a instalaţiilor şi a priorităţilor
care apar. Aici este luată în calcul şi relaţia între resursele disponibile şi cele
necesare.
Obiective şi scopuri
Bazându-se pe priorităţi, planul de inspecţie va trebui să descrie obiectivele
şi scopurile măsurabile pentru activităţi. Este important ca scopurile să se
definească astfel încât să poată fi monitorizate şi evaluate.

Activităţi de inspecţie
Planul de inspecţie trebuie să ofere informaţii despre numărul şi tipul
inspecţiilor de mediu ce se vor realiza, incluzând:
• frecvenţa vizitelor la fabrici pentru diferite tipuri de instalaţii specifice
controlate,
• indicatori / cifre cheie despre capacitatea de inspecţie necesară.
Strategii şi proceduri
Planul de inspecţie trebuie să descrie sau să facă referire la strategiile şi
procedurile 6 ce vor fi avute în vedere. Planul trebuie să facă referire cel
puţin la:
• proceduri pentru inspecţiile de rutină, ce pot include vizite la fabrici
precum şi alte tipuri de inspecţie,
• proceduri de inspecţie extraordinară în caz de:
o plângeri
o accidente şi incidente
o neconformităţi
o inspecţii sau activităţi ca parte din procedura de autorizare
•
•

Proceduri de coordonare între diferitele autorităţi de inspecţie
Dispoziţii de evaluare a planului de inspecţie.

Programul de inspecţie
Programul de inspecţie poate face parte din planul de inspecţie. Totuşi,
planul de inspecţie este disponibil public. De aceea, autoritatea de inspecţie
poate decide să includă programul ca o anexă sau ca un document separat.
Astfel, programul poate rămâne confidenţial.
Programul de inspecţie ar trebui să acopere:
• o perioadă de timp definită de maxim 1 an
• o listă cu toate activităţile şi instalaţiile ce vor fi inspectate, inclusiv:
o inspectori sau unităţi de inspecţie
o tipul inspecţiilor de rutină
o date (zile/ săptămâni/ luni), timpul şi frecvenţa
o cantitatea de timp şi personal necesare
o cooperarea cu alte activităţi.
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Procedurile se detaliază în căsuţa 2, “Cadrul de execuţie”

Exemplu de plan de inspecţie; Sumar
1. Cadrul acestui plan de inspecţie
1.1.
Perioada de timp şi zona
1.2.
Sarcini, competenţe şi obligaţii ale inspecţiei (statutare)
1.3.
Politici (naţionale) şi priorităţi ce trebuie avute în vedere
1.4.
Legislaţie aplicabilă
1.5.
Structura organizaţiei
1.5.1.
Clasificarea act activităţilor de inspecţie
1.5.2.
Resurse
1.5.3.
Bugete*
2. Mediu, activităţi şi instalaţii
2.1.
Starea mediului înconjurător
2.1.1.
Aspecte de mediu specifice şi interes în zonă
2.2.
Activităţi controlate
2.2.1.
Impact asupra mediului şi performanţă
2.2.2.
Evoluţia conformării
2.3.
Instalaţii controlate
2.3.1.
Impact asupra mediului şi performanţă
2.3.2.
Evoluţia conformării
3. Performanţele din ultimii ani
3.1.
Obiective şi scopuri ce trebuiau atinse
3.2.
Intrări, ieşiri şi rezultate
3.3.
Evaluare
4. Performanţe planificate pentru acest an
4.1.
Metodă de evaluare a riscurilor
4.2.
Rezultate ale evaluării riscurilor
4.3.
Priorităţi
4.4.
Resurse
4.5.
Obiective şi scopuri
4.6.
Inspecţie şi strategii de comunicare
4.7.
Proceduri de inspecţii de rutină şi extraordinare
4.8.
Proceduri de coordonare cu organizaţii colege
4.9.
Proceduri de evaluare a acestui plan
5. Viziune generală a activităţilor de inspecţie pentru următorul an
5.1.
Inspecţii de rutină
5.1.1.
Instalaţii
5.1.2.
Activităţi
5.2.
Inspecţii extraordinare
5.2.1.
Plângeri
5.2.2.
Accidente şi incidente
5.2.3.
Autorizaţii
5.3.
Consiliere pentru conformare şi alte activităţi ale inspecţiei

Anexă: Program de inspecţie
- Inspecţii de rutină:
• instalaţii
• activităţi
- Inspecţii extraordinare:
• plângeri
• accidente şi incidente
• autorizaţii
• consiliere pentru conformare
*Trebuie să se ia în calcul faptul că unele autorităţi de inspecţii un includ teme
de buget în planurile lor, fiindcă nu este responsabilitatea lor.

Tabel 10, Exemplu de Index al unui Plan de inspecţie.
Pentru bune practici în acest domeniu, să se consulte anexa 2.

4.9 EVALUARE ŞI REVIZUIRE
Evaluarea şi revizuirea fac parte din căsuţa 1c, “Planificare şi revizuire”.
Planul de inspecţie va trebui să fie evaluat şi, dacă este cazul, revizuit
periodic. Atunci când se evaluează succesul planului de inspecţie,
autoritatea de inspecţie trebuie să determine cât anume din obiectivele şi
scopurile stabilite în plan a fost obţinut. În cazul în care nu s-au atins toate,
autoritatea de inspecţie va trebui să specifice factorii care au afectat
finalizarea sarcinilor.
Având în vedere faptul că planul de inspecţie este un document mai
strategic, se prevede faptul că revizuirea poate fi necesară doar ca răspuns
la schimbări importante în politici, modificări semnificative în anumite
sectoare industriale / de muncă sau alte schimbări. Oricum, schimbările în
plan pot fi, de asemenea, realizate ca rezultat al monitorizării. Când
scopurile s-au atins (sau nu) sau când eforturile depuse în planul de
inspecţie nu s-au concretizat într-o îmbunătăţire a mediului aşa cum se
aştepta, autoritatea va putea, de asemenea, să vrea să modifice planul (ex:
să schimbe strategia folosită, resursele desemnate sau obiectivele /
scopurile stabilite). Pentru revizuirea planului de inspecţie, autoritatea va
trebui să urmeze paşii 1a, 1b şi 1c.
Când trebuie să fie revizuit programul, se poate să nu fie necesară
revizuirea întregului plan (ex: când singura schimbare se face doar în
legătură cu numărul de inspecţii planificate sau dacă se fac schimbări în
ceea ce priveşte randamentul dorit). Programul de inspecţie se va modifica
oricum anual.
Condiţia pentru evaluarea şi revizuirea punerii în practică a planurilor
anterioare, pentru a realiza planul pentru perioada următoare, este
aplicarea unei politici de sisteme de management. Atunci când se definesc
priorităţile şi scopurile în cadrul unui plan de inspecţie, autoritatea de
inspecţie trebuie să includă mijloacele pentru monitorizarea şi evaluarea
acţiunilor sale în legătură cu planul. Planul de inspecţie trebuie să conţină
scopurile ce trebuie atinse în timpul anului, care să permită evaluarea
activităţilor în timpul executării planului. În plus, pe lângă scopurile
numerice, autorităţile de inspecţie trebuie să aprecieze cum vor evalua
acţiunile în legătură cu priorităţile stabilite în planurile lor, astfel încât
rezultatul activităţilor lor asupra mediului să fie controlat, pe lângă
activităţile propriu-zise.
Pentru bune practici în acest domeniu, a se consulta anexa 2.

ANEXA I
ACRONIME

Aarhus

(2003/4/EC) Directiva despre accesul publicului la informaţia de
mediu ce derogă Directiva 90/313/EEC

EMAS

(761/2001/EC) Regulament ce permite participarea voluntară a
organizaţiilor într-un program comunitar de management de
mediu şi audit

IPPC

(96/61/EC) Directiva despre prevenirea şi controlul integrat al
poluării

REACH

(1907/2006/EC) Regulament despre înregistrarea, evaluarea,
autorizarea şi restricţionarea compuşilor chimici

RMCEI

(2001/331/EC) Recomandare despre criteriile minime pentru
inspecţiile de mediu

SEVESO

(96/82/EC) Directiva referitoare la controlul riscurilor inerente
accidentelor grave în care intervin substanţe periculoase

WID

(2000/76/EC) Directiva Parlamentului european şi a Consiliului
din 4 decembrie 2000 referitoare la Incinerarea deşeurilor

ANEXA II
LISTĂ CU BUNE PRACTICI
•
•
•
•
•
•

Evaluarea riscurilor din Regatul Unit al Marii Britanii (EP OPRA)
Evaluarea riscurilor din Irlanda
Evaluarea riscurilor din Olanda
Evaluarea riscurilor din Suedia
Obiective şi scopuri din Olanda
Analiza evoluţiei conformării din Olanda (www.it11.nl )

Bunele practici se pot găsi şi pe pagina web a IMPEL şi InfoMil:
- http://ec.europa.eu/environment/impel/impel_guidance_doc.htm#dtrt2
http://www.infomil.nl/rmcei

Lista cu bune practici un este limitativă, sperăm să publicăm mai multe
bune practici pe Internet în viitor.
Dacă aveţi la dispoziţie bune practici, vă rugăm să îl contactaţi pe Rob
Kramers ( kramers@infomil.nl ) sau Marc du Maine (dumaine@infomil.nl ).

